PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2018
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
Recursos - Resultado Parcial
INSCRIÇÃO

5470

NOME

ADRIANA FARIA DA SILVA

SITUAÇÃO

INDEFERIDO

DETALHES

Venho através deste requerer, a correção da minha prova escrita. Vejo que a mesma não fora corrigida,
uma vez que eu obtive os 40% dos pontos totais exigidos no edital. lembro ainda que 3 questões da
prova de Matemática, foram anuladas (questões: 18, 24 e 25), portanto esse percentual deveria diminuir
a porcentagem, uma vez que a prova já não soma mais 100 pontos.
Diante dos fundamentos, solicito a correção.

9410

410

ANA LUCIA SOUZA FRANCO DE OLIVEIRA

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

Venho por meio deste solicitar a correção de minha redação. Segundo edital so seria corrigida as que
alcançasse os 40 por cento de acerto nas objetivas.potanto a mesma ouve este percentual exigido e
não foi corrigido a redação.

Pelo presente, venho solicitar que seja realizado nova CORREÇÃO e a consequente RECONTAGEM
DE PONTOS apenas na prova de Conhecimentos Específicos, pois pelo gabarito oficial publicado,
minha pontuação total deveria ter sido de 36 (9 questões certas).

RESPOSTA
INDEFERIDO: Foi feito nova correção
do gabarito da candidata e não foi
detectado nenhum erro na pontuação. A
candidata poderá retirar o Gabarito
junto a comissão para sua própria
conferência. Português: 05 acertos x 3
pontos = 15 pontos; Matemática:04
acertos x 2 pontos = 08 pontos;
Conhecimentos Gerais: 05 acertos x 1
pontos = 05 pontos; Específica: 05
acertos x 4 pontos = 20 pontos;
totalizando 48 pontos.
DEFERIDO: A nota de corte da prova
objetiva é 40 pontos. O candidato faz
jus a correção da prova de redação. A
nota foi devidamente atribuida no
resultado parcial.

INDEFERIDO: Foi feito nova correção e
não foi detectado nenhum erro na
atribuição de nota do candidato.

Termos em que, peço deferimento.

2290

4460

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS

TIAGO MACULAN

DEFERIDO

DEFERIDO

Ao analisar a lista de resultado parcial vi que minha prova discursiva não foi corrigida. Dessa forma,
conforme edital, venho por meio deste requerer a habilitação para correção da prova discursiva, tendo
em vista que minha pontuação obtida (45) foi acima do mínimo estabelecido para ser habilitada e
necessária para ter a prova discursiva corrigida.

DEFERIDO: A nota de corte da prova
objetiva é 40 pontos. O candidato faz
jus a correção da prova de redação. A
nota foi devidamente atribuida no
resultado parcial.

Gostaria de saber porque não foi corrigido a minha redação?

DEFERIDO: A nota de corte da prova
objetiva é 40 pontos. O candidato faz
jus a correção da prova de redação. A
nota foi devidamente atribuida no
resultado parcial.

Página 1 de 1

